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Výroky a iné

- nemal som astie ani s jednou z mojich ien: prvá ma
-

opustila a druhá nie.
eny sú ako pizza. unková je lepia ako hubová.
mohol by som by celkom pekné decko, keby som
nebol taký karedý.
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia: strach
z dlhých slov
kradnutým autom, bez vodièáku, v nede¾u poobede,
v opilosti na zebre zrazi policajta a utiec z miesta èinu
- to je zlé znamenie.
mimino je ako nescafe. Je ¾ahké ho spravi, a potom celú
noc nespí.
¾udstvo odjakiva zaujímajú dve zásadné otázky:
1) kto vymyslel robotu?
2) preèo ho ostatní nezabili?
mama je len jedna. Aj svokra, len sa zdá, e jej je
viac.
iba kvôli môjmu hlasu som sa nestal spevákom.
vo veciach samovrady si pýtam radu iba od tých,
ktorým sa to u podarilo.
ak nejde iným na pohreb, tak ani oni nepôjdu na tvoj.
v ivote kadého èloveka sú dva dobré roky. Tieto sú
potom vyryté na náhrobnom kameni.
ak sa ti to nepodarí na prvý pokus, tak skok padákom
nie je pre teba dobrý.
u ani budúcnos nie je ako bývala.
i tak, aby si sa nedostal do èiernej kroniky.
neexistuje niè, èím by sa nedalo pivo otvori.
oddnes vo vetkom rozhodujem sám! Dobre?
alkohol je tekutý psychiater.
ako je moné, e chybné tel. èíslo nie je nikdy obsadené?
ak mu otvorí ene dvere od auta, tak je buï auto
nové alebo ena.
biblia uèí miluj blíneho svojho. Kámasutra zase vysvet¾uje ako.
myslím, teda som slobodný.
¾udstvo je ako zemiak - to najlepie je pod zemou.
kto sa oení, zistí, èo je astie. Ale vtedy je u
neskoro.
eskimácka múdros: nikdy nejedz ltý sneh.
fajèenie skracuje tvoju cigaretu.
najhorí deò môjho ivota som mal pred dvoma rokmi.
Stratil som manelku a deti. Pamätám si to, ako keby
sa to stalo vèera. Strane zle mi li karty.
kadý, kto verí v paranormálne javy, nech mi zdvihne
ruku.
chcel by som zomrie ako môj starý otec: v spánku,
tichosti, bez starostí a nie revúc, krièiac v panike
tak, ako jeho cestujúci.
bol som tak karedý, e keï som sa narodil, tak prvý,
kto zaplakal, bol lekár.
so enami zaobchádzam ako so slonmi. Rád si ich
obzerám, ale na doma by som ich nechcel.

Duchovná tatistika farnosti Hrutín za rok 2006
Hrutín
Vaòovka
Cudzí
Spolu

Krsty
28
5
2
35

Sobáe
16
3
0
19

Pohreby
17
6
0
23

Krsty: chlapci: 13, dievèatá: 22
Pohreby: mui: 12, eny: 11;
- zomrelí zanechali po sebe 10 vdovcov a vdov, 12 u boli
sami vdovci alebo vdovy a 1 zomrel slobodný. Traja zomreli
nezaopatrení, ilo o náhlu smr.
Sobáe: snúbenci obaja domáci farníci  8; snúbenci jeden
domáci a druhý z inej farnosti  11. (z toho 4  cudzí
tátny prísluník)
- snúbenci obaja katolíci: 15, - s dipenzom kvôli inému
náboenstvu: 4
Ak si porovnáme poèet krstov a pohrebov, tak za tento rok
nám v celej farnosti pribudli 12 veriaci, v Hrutíne pribudli
11 veriaci a vo Vaòovke odbudol 1 veriaci.

Poèet obèanov obce Hrutín k 31.12. 2006
Èas obce

Mui

eny

Hrutín
1108 1080
Vaòovka
146
153
SPOLU
1254 1233
Priemer. vek 33,08 33,76
Pohyb obèanov v roku 2006

Deti do 15 rokov
chlapci dievèatá
297
48
345

335
52
387

2820
399
3219
33,31

Èas obce
Spolu
Hrutín Vaòovka

Stav obèanov k 1.1.2006
2805
398
Obèania prihlás. na trv. pobyt
18
2
Deti narodené v roku 2006
34
6
z toho - chlapci
12
2
- dievèatá
22
4
Obèania odhlás. z trv. pobytu
20
2
Poèet zomrelých obèanov
17
5
z toho - mui
10
2
- eny
7
3
SPOLU
2820
399
Prírastok obèanov k 31.12.2006
15
1
Poèet obèanov pod¾a stavu
Stav

Spolu

Èas obce
Hrutín Vaòovka
Slobodný-slobodná
1411
203
enatý - vydatá
1214
172
Vdovec - vdova
173
23
Rozvedený-rozvedená
22
1
SPOLU
2820
399

3203
20
40
14
26
22
22
12
10
3219
16

Celkom
za obec Hrutín
1614
1386
196
23
3219
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Vetko je márnos, èo nie je pre veènos. (sv. Frantiek Saleský)
Mesiac december nám kadoroène prináa najkrajie sviatky roka
 Vianoce.
Sú to sviatky ktoré pokladáme aj
za sviatky rodiny. Kadý sa vracia
v duchu, alebo skutoène tam, kde
nás má niekto rád. Rodinné vzahy sa v týchto dòoch upevòujú.
Preívame kus spoloèného astia, na ktoré nemáme cez rok èas.
Je potrebné by spolu a zároveò
si uvedomi dôleitos tohto najmenieho a predsa nenahradite¾ného ¾udského spoloèenstva.
Èinnos za mesiac december
1. Dlho oèakávaný a vysnívaný
darèek dostali deti 6.decembra,
keï sa im otvorila hlavná hala
telocviène.
Zlatým klincom otvorenia bol
príchod sv. Mikuláa, s bohatou nádielkou sladkostí, priamo
do haly telocviène.
V mesiaci december pokraèovali práce na sociálnych zariadeniach telocviène. Taktie bola
poloená guma na podlahu
v prepojovacej chodbe, ktorá
je u kompletne hotová.

2. V èasti ulice Hrnèiarka, k novým rodinným domom, bolo urobené verejné osvetlenie. Pracovníci obce pozvárali, natreli
a osadili ståpy. Nai elektrikári

Oèami
starostu
nám toto osvetlenie zapojili. Zároveò bol napojený miestny
rozhlas. Za tieto práce sa chcem poïakova vetkým tým,
ktorí sa na nich podie¾ali.
3. V èasti dielnického potoka smerom do Vaòovky bolo opakovane opravené vedenie miestneho rozhlasu. V roku 2006 bolo
2x vedenie rozhlasu (drôty)
v tejto èasti ukradnuté. 1x bol
páchate¾ zistený, teraz bol páchate¾ neznámy. Touto cestou
chcem vyzva hlavne obèanov
z Vaòovky, aby si pri cestovaní
vímali, èi sa tam nenachádzajú podozriví ¾udia, prípadne
autá.

U z n e s e n i e z PRVÉHO SLÁVNOSTNÉHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA Hrutín
konaného dòa 18.12.2006 Èíslo: OZ 06/2006
O b e c n é

z a s t u p i t e ¾ s t v o

A/ Berie na vedomie:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
B/ Kontatuje, e:
1. Novozvolený starosta obce
Mgr. Frantiek kapec zloil
zákonom predpísaný s¾ub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného
zastupite¾stva zloili zákonom predpísaný s¾ub poslanca obecného zastupite¾stva:
Ing. Mária Braeòová
Mgr. Beáta Firicová
Milan Hojo
Ing. Marián Kompan
Matej Kupèo

Vincent Snovák
Zdena Snováková
Jozef kapec
Ján Teák
¼ubomír Jurovèík
Dominik Zemenèík
3. Plat starostu obce zostáva
v zmysle platného zákona.
C/ Zriaïuje:
1. Obecnú radu v poète 4 èlenov.
D/ Volí:
Zástupcu starostu obce: p. Milan Hojo.
Èlenov obecnej rady: Milan Hojo,
Mgr. Beáta Firicová, Ing. Mária
Braeòová, ¼ubomír Jurovèík.
Mgr. Frantiek kapec, star. obce

V prípade nejakého podozrenia
môete to hneï nahlási na OcÚ.
4.V MKS bol dokonèený klub.
V mesiaci december bol zariadený interiér nábytkom, poèítaèmi, bolo namontované nové
osvetlenie, zároveò bola dokonèená aj vstupná chodba.
Otvorenie klubu bude po intalácii internetu.
Váení obèania,
v posledných hodinách starého
roka a v prvých hodinách nového
roka, èasto skloòujeme slovo èas.
Áno, èas je neúprosný a rok strieda druhý. Starý rok bilancujeme,
v novom sme plní oèakávaní, èo
nám prinesie. S vïaènosou pozeráme na ten uplynulý, s pevnou
nádejou kráèame do nového, ktorý nám Pán dáva ako cestu pre
nae ivotné poslanie.
Vetkým Vám váení obèania, na
prahu Nového roka 2007, chcem
popria predovetkým ve¾a Boieho poehnania, zdravia a zároveò prianie, aby sme zmysluplne
vyuili svoj èas, ktorý je nám daný
tu na zemi.
Mgr. Frantiek kapec, star. obce

OZNAM
â Zdruenie rodièov Vás

pozýva na Rodièovský
ples, ktorý bude 27. januára 2007 v MKS
Hrutín. Lístky v sume
300,- Sk/os., si môete
kúpi na sekretariáte
v Z Hrutín od 8. januára.

â Starosta obce Hrutín,

Vás pozýva na Hovor
s obèanmi, ktorý bude
14. januára 2007. Hrutín o 14.30 hod. v sále
MKS a Vaòovka o 17.00
hod. v budove bývalej
Z.
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Dejiny Hrutína od tefana mih¾a
20. èas:
Prvé koly vo veobecnosti boli
v klátoroch a pri klátoroch. Potom
sa zriaïovali koly v mestách. V dedinách a vtedy, keï v tej  ktorej
obci bola zaloená fara. Prvá kola
najbliie Hrutínu mohla by v Lokci
zaèiatkom 17. stor. lebo vtedy tam
bola zriadená fara. Zakladanie kôl
po dedinách posúrilo nariadenie uhorskej krá¾ovnej Márie  Terézie Ratio
educationis z roku 1777, pod¾a ktorého musela sa zriadi kola pre ¾ud
vade tam, kde bola fara.
O prvej kole v Hrutíne sa zachovali spomienky v tradícii najstarích ¾udí, e stála naproti terajiemu
kostolu, na mieste rohového domu
pri ceste do Radzolky a Dediny. Bola
to vlastne len väèia sedliacka izba
s pecou a kochom v kúte. iaci sedávali na laviciach okolo steny. Nebolo ich mnoho, do koly li len tí, èo
chceli, aj to len v zime, keï sa u
nepracovalo na poliach.
O ïalej kole v Hrutíne sa zmieòuje Kanonická vizitácia z roku 1833,
ako u bolo spomenuté, takto: Keï
tu bola zriadená farnos, farníci obcí
svojím prièinením a nákladom postavili drevenú kolu. Toho èasu sa nachádza v dos zachovalom stave.
Údrbu koly majú na starosti. Vo
kole je spredu jedna izba, v ktorej
sa vyuèuje dospelá mláde obojého
pohlavia. Vzadu je druhá izba, kde
býva organista a jedná malá kuchyòa. Ku tomto domu je pristavaná vozovòa, mata¾ a humno. Táto kola
je triviálna, mieaná pre chlapcov
i dievèatá, iné literárne ustanovizne
nie sú tu.
Táto kola stála naproti kostolu
v uhle ciest do Radzolky a Èrchle.
Zadné stavy rechtora  uèite¾a boli
za cestou do Èrchle, pri potoku. Budova, na tom mieste zaiste viac raz
prestavaná a opravovaná, stála a
do roku 1950. potom tam postavili
z dotených dielcov zmontovanú, provizornú, prízemnú budovu pre krèmu.
V roku 1890 farníci postavili naproti kostolu na ¾avej strane cesty
odboèujúcej z Podzámku do Èrchle
z dreva novú kolu a rechtorský byt.
Táto bola rozmernejia. Mala pretiahly tvár popri ceste, èelo smerom dolu
Dedinou. Vchod bol v strede budovy,
potom napravo a na¾avo priestranné
izby, za nimi zase dve izby a v pozadí irokej, celý dom prede¾ujúcej chod-

KOLY

by bola kuchyòa. Pred vchodom
z cesty bola otvorená veranda s lavíèkami na posedenie. Na túto kolu
jeho Velièenstvo darovalo 100 zlatých, najdôst. pán biskup 100 zlatých, Oravské panstvo 50 zlatých, aj
obèania v ochotnosti a obetavosti závodia. Táto budova vydrala do roku
1935. vtedy ju rozobrali a na tom mieste farníci (teda aj veriaci z Babína
a Vaòovky) postavili z tehál rechtorský byt a zo strany od Èrchle pristavali úradovòu pre potu. Materiál
z rozobranej koly kúpila rodina Smidárová a postavili si z neho drevený
dom v Dolnej Lehote.
V roku 1913 na mieste prvého cintorína a kostola v ulici Dedina hrutínsky veriaci postavili murovanú, jednoposchodovú dvojtriednu kolu,
s dvoma bytmi pre uèite¾ov. Od tohoto roku v Hrutíne bola u trojtriedná
Rím.-kat. ¾udová kola. V roku 1962
v tejto budove zriadili Materskú kolu.
V roku 1932 obec vystavila
v Èrchli, na Výhone Trojtriednú obecnú kolu. Teda v tomto roku Hrutín
mal estriednu ¾udovú kolu. Tri triedy boli cirkevné a tri obecné. Od
r. 1938 boli tri triedy cirkevné a tyri
obecné. Od r. 1941 vetky triedy boli
cirkevné. V r. 1945 vetky cirkevné
koly boli potátnené.
V roku 1962 tátna sprava postavila v Hrutíne za mostom na kapustných hradách ve¾kú kolskú budovu,
tzv. Základnú deväroènú kolu.
V nej je 14 uèební, 1 peciálna, zborovòa pre uèite¾ov, riadite¾òa, 6 kabinetov na uèebné pomôcky a atne
pre iactvo.
V období 1878-1890 nechodilo sa
do koly po dedinách v Orave tak,
ako dnes, keï je zákonne povinná
dochádzka do koly, desa mesiacov,
ale väèina detí len v zimných mesiacoch la do koly, keï sa u skonèili
po¾né práce. Podnes najstarí ¾udia
v Hrutíne, keï je reè o vzdelaní,
povedia: Ja som chodil dve, tri zimy
do koly  Nauèili sa za ten èas ako
 tak èíta, písa, poèíta a doplnili si
základné náboenské pravdy, ktoré
si osvojili v rodinnej výchove.
Od zaloenia koly a do roku
1877 v Hrutíne bol len jeden uèite¾,
ktorý súèasne bol aj kantorom  rechtorom. V tom roku bolo zriadené aj
druhé uèite¾ské miesto, ako to vyplý-

va z vypísaného konkurzu na obsadenie novej uèite¾skej stanice: Pre
zvýený poèet kolákov v obci Hrutín a pre nespôsobilos terajieho
starca uèite¾a a organistu v kostole
sa podarilo spoloèným úsilím krá¾ovského a cirkevného inpektorátu kôl
pohnú obec Hrutín, aby zriadila druhú uèite¾skú stanicu a zaopatrila ju
poadovaným príjmom. Povinnos tohoto nového uèite¾a zostane obmedzená na vyuèovanie detí. Terají starec uèite¾ bude zastáva funkciu kantora v kostole a bude vypomáha novému uèite¾ovi, nako¾ko bude vláda.
Dôchodok nového uèite¾ského miesta, na ktoré týmto vyhlasujeme súbeh a do 14. januára 1878, bude:
Príjem z obecnej pokladnice 25 florénov. Bude ma zdarma byt a dostane
3 siahy dreva na okurivo.
Zaèiatkom roku 1888 uvo¾nilo sa
v Hrutíne rechtorské miesto. Bol vypísaný súbeh. Pri tej príleitosti boli
zverejnené príjmy rechtora:
1. Z obecnej pokladnice v trojmesaèných splátkach 60 florénov.
2. Z kostolnej hrutínskej pokladnice za peèenie hostií 5 fl.
3. Z kostolnej babínskej pokladnice 1 fl 60 gr.
4. Titulom tolárnych poplatkov (pri
sobáoch, pohreboch) asi 80 fl.
5. Zo tyroch výroèitých ofier 4 fl.
6. Zôsyp 13 ¾ mier oziminy, 13 ¾
mier jaèmeòa, 13 ¾ mier ovsa.
7. Zbierky: slama okolo 40 centov,
kapusta asi 10 centov, ¾an v hodnote asi 4 fl.
8. Úitok z po¾a na 3 záprahy.
9. Obecná pastva pre tri kusy dobytka.
10. es siah mäkkého dreva na okurivo pre vlastnú potrebu, tie
potrebné drevo pre kolskú
miestnos s povinnosou obce
narúba ho a dovies.
11. Na sviatok posvätenia chrámu
Hrutinského 3 fl. Okrem toho
asi 60 vajec. Z filiálky Babín na
sviatky Svätoduné 5 fl. 50 gr.
Z filiálky Vaòovka na deò sv. Vendelína 1 fl a na deò sv. Jána Evanjelistu 50 gr. a okolo 20 vajec.
12 Príhodný byt.
13. V èase jarných po¾ných prác
obec poskytne 6 záprahov a lúku
v Hlbokom dá pokosi a seno dovies.
tefan mihe¾
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Uitoèné rady
v Aby ste predili nájazdu mravcov, môete pri miestach ich
vstupu do domu nasypa klinèeky. V prípade, e sa u
mravce zahniezdili, nachystajte im pascu. Lyicu cukru
a 2 lyice drodia rozpustite vo vode. Zmes dajte do
plytkých nádob a rozmiestnite v dome alebo byte.
v Èerstvé ovocie vydáva plyn, ktorý spôsobuje vädnutie
rezaných kvetov. Preto ku kyticiam nedávajte misy
s ovocím.
v Filcový klobúk, ktorý stratil tvar, podrte nad vodnou parou a potom ho opä upravte na iadaný tvar.
v Zamatu vrátite lesk, keï ho jemne oetríte kefou
s trokou soli.
v Záclony zaltnuté od cigaretového dymu budú opä èisté,
ak ich namoèíte do slanej vody.
v Bielizeò zostane nádherne biela, keï spolu s òou vyperiete ¾anové vrecúko plné vajcových krupín.
v molky z poahov odstránite jelenicou na okná namoèenou v octe, ktorou plochy z¾ahka pretriete.
v Odolné kvrny zmiznú, ak ich potriete penou na holenie. Penu nechajte chví¾u pôsobi, potom ju zotrite
handrou a èistou vodou.
v Aby ste mali v byte príjemný sviei vzduch, skúste
ruové lupienky zmiea so so¾ou a nieko¾kými kvapkami vysokopercentného alkoholu. Na nejaký èas ich
odlote na chladné miesto. Otvorenú nádobu potom
postavte v miestnosti na stôl.
v Ovocné muky rýchlo odletia, ak k miske s ovocím
poloíte otvorený balíèek korice.
v Drez z u¾achtilej ocele bude iari aj bez drahých
èistiacich prostriedkov, keï ho potriete so¾ou s octom. Potom ho opláchnite vlanou vodou.
v Páperové paplóny a vankúe vetrajte v prievane, a nie
na priamom slnku, pretoe perie vtedy vysychá, láme
sa a tvorí sa prach.
v Ak vám drevené uhlie zhasína, posypte ho hàstkou
soli.
v Aby sa vám mäso poèas dòa v prírode nepokazilo,
zaba¾te ho do ih¾avy a odlote do tieòa.
v Aby sa medzi potraviny nedostali mravce, vlote medzi
ne pokrájaný citrón.
v Biele zuby a pevné ïasná získate, keï ich budete
potiera vnútornou stranou chemicky neoetrenej citrónovej kôry. Zuby zafarbené nikotínom budú opä biele, ak si ich raz týdenne vyèistíte so¾ou.
v Kyslé kúpele sú vhodné na oetrenie mastnej neèistej
koe. Majú sahujúci, èistiaci a osvieujúci úèinok.
etrným spôsobom zbavujú kou prebytoènej mastnoty. Blahodárne pôsobí kúpe¾ do ktorého pridáte1/4
litra octu. Ocot má vak nepríjemný pach, a tak si
pripravte voòavý ocot s rastlín. Vhodný je rozmarín,
listy alvie, vòa tymianu, listy i vòa mäty priepornej,
lupienky rue, kvety rumanèeka, listy medovky, kvety
levandule. Ako vyluhovadlo pouite namiesto liehu
ocot.
v Neiaduce pehy potierajte denne, jemnými poklepmi,
èerstvou avou z petrlenu, púpavy, potoènice lekárskej a citróna. Alebo môete hrs zelených listov zeleru spari vriacou vodou. Po vychladnutí prilote listy
na tvár a nechajte pôsobi 10 minú.
v Hnedé vlasy oiví a dodá im lesk kávová kúra. Zmieajte 400 ml silnej zrnkovej kávy s dvoma åtkami.
Naneste na suché vlasy, zakryte fóliou a nechajte
20 minút pôsobi. Napokon vlasy opláchnite vlanou vodou.

01/ 2007

MKS pri OcÚ Hrutín
PODUJATIA V MESIACI JANUÁR 2007
6.1. Trojkrá¾ové stretnutie
7.1. Novoroèný stolnotenisový
turnaj
13.1. Svadobná veselica
14.1. Hovor s obèanmi
17.1. Predaj ALADIN
19.1. Ples policajti
20.1. Výroèná schôdza OK
27.1. Ples ZR

JUBILANTI
v mesiaci január 2007
80 rokov:

Martvoò Frantiek
Jurovèík Anton
75 rokov: Mateèková Helena
70 rokov: Kazimierová Margita
Martvoòová Agnesa
65 rokov: Martvoòová Margita
60 rokov: asnocha tefan
Slameníková Helena
Martvoòová Zuzana
55 rokov: eliga Ján
Kampo tefan
Radzo Ondrej
Smidár Ján
50 rokov: Kyta Ján
Katrenèík Ondrej
Snováková Viera
Prili medzi nás:
Anastázia eligová l Adam Sedlár
Uzatvorili manelstvo:
Miroslav Zemenèík - Monika Kôpková
60. výroèie sobáa:
tefan K¾uska a man. Margita
25. výroèie sobáa:
Ján Pako a man. Mária
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Najmladia generácia v obci
Kalendárny rok 2006 sme zakonèili vianoènou
besiedkou pri stromèeku, kde sa deti predstavili
svojim rodièom a známym, kultúrnym programom
a prezentáciou piesní v anglickom jazyku. irokej
verejnosti sa predstavili deti na jaslièkovej slávnosti
v kostole a tak si umocnili èaro Vianoc, pod vedením pani uèiteliek z prvej a druhej triedy. Patrí im
poïakovanie.

Od januára 2007 pokraèuje projekt /ANGLIÈTINA HROU/, v pondelok a v utorok od 12.00 do
14.00. Je dôleité aby deti do M chodili pravidelne, no nie len pre tento projekt, ale aj pre to, e
tam stretnú svojho kamaráta a zaijú tam okrem
iného úspech.
V januári poskytneme deom irokú kálu pedagogických aktivít, kde deti získajú nové kompetencie ktoré sú pre diea ve¾mi dôleité.
V priebehu januára  februára sa uskutoèní zápis detí do Z. Presný termín stanoví riadite¾ Z. Budúci kolák musí by primerane nezávislý od rodièov. Oèakáva sa
od neho, e bude dodriava isté pravidlá,
e nadviae kontakt s neznámou uèite¾kou
a vytvorí si k nej priate¾ský vzah. Teda, e
je schopný prija rolu koláka. Chceme, aby
sa deti na kolu teili a mali rados zo svojho napredovania a my spolu s rodièmi im
pomôeme, tak e ich prevedieme cez neznáme úskalia ich ivota. Vstup do Z predstavuje významnú zmenu v ivote dieaa
i jeho rodièov. Je to obdobie prechodu zo
sveta bezstarostných hier do sveta povinností a tomuto treba venova dostatoènú
pozornos. Èi je diea pripravené na vstup
do koly, najlepie posúdi rodiè, ale dôleité je poradi sa s odborníkmi, ak to situácia
vyaduje. Najlepie Vám poradia profesio-

JANUÁR 2007

nálni odborníci v PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKEJ PORADNI /PPP/ v Námestove a navrhnú vhodné rieenie. Je dôleité komunikova o dieati aj
s uèite¾kou M, ona Vás prvá môe upozorni na
moné problémy v kole, ktorým ak je to moné sa
treba vyhnú. Tak najlepie pomôeme dieau.
PPP navtevujú rodièia pokia¾ majú urèité pochybnosti o pripravenosti a zrelosti dieaa na kolu. Vyetrenia sa uskutoèòujú na základe iadosti rodièa, na odporúèania uèite¾ky M, alebo pediatra. Je
vhodné, ak ho v záujme svojho dieaa absolvujete. Psychológ zistí, èi
je diea zrelé na kolu, alebo doporuèí odklad kolskej dochádzky.
(OD). Bez súhlasu rodièa nemôe
by diea psychologicky vyetrené.
Podobne nemôe by bez súhlasu
rodièa OD. Treba zvoli také rieenie ktoré je prospené pre diea.
Otázka zakolenia dieaa sa èasto
javí ako rodinný problém. Stáva sa
tak vtedy, keï kadý z rodièov má
iný názor. Úlohou PPP je poskytnú
rodièom odbornú radu, pomoc ako
i nápravu vývinových zvlátností.
Dajme naim deom viac priate¾stva, náklonnosti, lásky i úsmevu.
Trpezlivejie im pomáhajme pri vyrovnávaní sa s novými situáciami
v predkolskom a v kolskom veku.
- V mesiaci január plánujeme rôzne súae a hry
na snehu, pravdae ak nám to poèasie dopraje.
Budeme upevòova kompetencie detí, hlavne tie
s ktorými by mal disponova budúci kolák.
Je pre diea dôleité, aby do M chodilo pravidelne, pretoe kadý deò zaije rados s úspechu
a získa nejakú novú kompetenciu dôleitú pre jeho
ivot.
O¾ga Bombiaková, riadite¾ka M
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ZO IVOTA KOLY DECEMBER 2006

4.12.  pozvanie R na obed do pizzerie prijali úspení
reprezentanti koly v stre¾be so svojím vedúcim (Stanislav Zemenèík, Martin Zemenèík, Mgr. Milan ¼ubek)
6.12.  bohatý Mikulá zavítal tohto roku do naej koly 
nielen vïaka balíèkom plných sladkostí (sponzorovali OcU,
Zdruenie rodièov, p. S. ibek), ale najmä pre darèek iakom najmilí  po 2 rokoch, 2 mesiacoch a 2 dòoch bola
odovzdaná do uívania telocvièòa!!! Vïaka pán starosta,
páni poslanci, páni projektanti, stavbyvedúci, majstri i tovarii! Po slávnostných príhovoroch a krátkom kultúrnom
programe sa pri spoloènom obede streli zamestnanci koly so vetkými vyie spomínanými.

22.12.  konali sa vianoèné besiedky iakov I.stupòa (po
triedach) a spoloèné vystúpenie iakov II.stupòa (scénky,
tance, piesne)

7.12.  prezentácia projektov v angliètine iakmi Z Hrutín a Z s M Babín. Podujatie pripravili p.uè. Beata Firicová a p. uè. aneta Hrbková.

11.12.  prvé hodiny telocviku v novej telocvièni.
18.12.  v kostole sa uskutoènil o 11,oo hod. výchovný
koncert iakov ZU Jáno pre iakov Z Hrutín. Boli
sme svedkami pekných vystúpení. Popoludní sa ZU-kári
predviedli aj ostatným obèanom Hrutína.

21.12.  iaci 5.A a 5.B absolvovali 1. èas prednáok
v rámci projektu Správaj sa normálne. Témy alkoholizmus a pyrotechnika odprednáal prísluník PZ SR
p. Jaroslav Jurovèík.
Mgr. Július Kubáni, riadite¾ koly
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PORT
17.decembra sa v zasadaèke OcÚ uskutoènil
Predvianoèný turnaj v achu a dáme.
Výsledky ach nad 15r.:
1. Milan Bulvas
2. Ján ¼ubek
3. Vendelín Hutira
Výsledky dáma do 15r.:
1. Andrej Teák
2. Ján ¼ubek
3. Andrej ¼ubek
Výsledky dáma nad 15r.: 1. Jozef Jancek ml.
2. Jozef Jancek st.
3. Milan Bulvas

6.decembra 2006, sa uskutoènilo Mikuláske
otvorenie telocviène pre iakov Z. Akcia zaèala vystúpením iakov Z Hrutín so svojím
bohatým programom, potom nasledovali príhovory starostu obce a riadite¾a Z. Na záver
vetkým iakom odovzdal Mikulá darèeky.

18. decembra sa konalo Slávnostné zasadnutie
Obecného zastupite¾stva Hrutín, na ktorom zloili zvolení poslanci obecného zastupite¾stva ako
aj starosta obce zákonom predpísaný s¾ub.
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Na vo¾nú chví¾u

inzercia l  inzercia
l AUTO  MOTO POLJAK

-

údrba a oprava motorových vozidiel
oprava a montá elektrointalácie
motorových vozidiel
príprava na STK
poistné udalosti motorových vozidiel
montá zabezpeèovacích systémov
opravy motocyklov
Juraj Poljak, Lán è. 678/42,
029 52 Hrutín, 0907 308 479
Prevádzka: Pondelok  Piatok od
8.00 hod.  16.00 hod.
Havarijné stavy NONSTOP

l Kúpim akéko¾vek mnostvo smre-

kového dreva; abu a pribliovanie zabezpeèím. Info: Ing. Miroslav Jao, tel. 0907525921

l Prijmem pracovníka na obsluhu

gátra. Vykolenie zabezpeèím.
Info: Ing.Miroslav Jao, tel.
0907525921

Nieèo na zasmiatie
Pýta sa jeden druhého:
-Pije?
-Ak je to otázka, tak nie. Ak je to
návrh, tak áno!
``````````

Máámíí, máámíí, èo mám robi, moje
tamagoèi je v inom stave.
To nie je moné, èo je to za divnú
hraèku, prines mi to, ja sa na to musím pozrie.
Diea prinesie svoje tamagoèi, maminka èíta a zmeravie. Na displeji je
skutoène napísané:
Som v inom stave, èo bude robi?
To ale nie je tvoje tamagoèi, Anièka,
to je ockov mobil...
``````````

U zubára:
- ¼úbi ma, ne¾úbi ma, ¾úbi ma, ne¾úbi
ma...
- Doktor! Èo mi to robíte so zubami???
``````````

Príde Mara k lekárovi na prehliadku.

Ten ju dôkladne pomeria, odvái a
potom hovorí:
- No, zdá sa mi, e ste troku zakrpatená.
- Prosím??? - nerozumie Mara.
- Viete, s oh¾adom na vau váhu by
ste mali mera asi 3,5 metra...
``````````

tart lietadla, kapitán ako obyèajne:
Váené dámy a páni, pekne vás vítam na palube náho lietadla. Ná let
prebieha nad Atlantickým oceánom,
vo výke 10.000 metrov, rýchlos je
900 km/h, teplota vzduchu.... sakra!
Do kelu! Mòa lahne! Jeimária!
Kapitán sa odmlèí, màtvolné ticho,
pasaieri sú bledí, panika, krik.....
Po dlhej chvíli sa kapitán ohlási:
Dámy a páni, prosím, ospravedlòte
ma! Letuka ma poliala. Keby ste len
videli moje nohavice spredu....
Jeden z pasaierov vykríkne: Ty
debil! Keby si videl moje nohavice
zozadu!!!
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